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PLÁN
núdzového zásobovania pitnou vodou
v období krízovej situácie v obci Lúčka
I. Zhodnotenie situácie
1. Obec Lúčka zásobuje obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého
prevádzkovateľom je prevádzkové stredisko vodárenskej spoločnosti Podtatranská vodárenská
spoločnosť a. s. Poprad. Celková kapacita verejného vodovodu je .........l /sek, celkový počet
zásobovaných je 125 obyvateľov. Na území obce sa nachádzajú, súkromné studne v celkovom
počte 6 ks a jedna obecná verejná studňa, ale nemajú vykonanú veterinárnu, zdravotnú
a hygienickú kontrolu a môžu byť použité v prípade vyradenia verejného vodovodu z činnosti.
Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku:
a/ deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne
pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,
b/ kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej následného
znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,
c/ mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na
výrobu pitnej vody.

2. Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u 125
obyvateľov resp. všetkých obyvateľov obce a je potrebné vykonať núdzové zásobovanie pre 125
obyvateľov na území obce resp. na celom území obce.

3. Súčasne je v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným
vodovodom v obci ohrozená aj:

1/ stravovacie zariadenia, ktoré zabezpečujú stravovanie obyvateľov sa v obci nenachádzajú
2/ živočíšna výroba v Roľníckom družstve Jablonov v družstve, ktoré zásobuje obec

II. Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.
Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je
v obci využiteľný variant:
1/ rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdaja ( výdajní).
2/ rozvozom balenej pitnej vody do lokalít ( vymedziť ulice, výdajne) pre 125 obyvateľov podľa
výdajní.
Pitnú vodu na základe zmluvy dodá spoločnosť Baldovská voda a.s. priamo do výdajne pitnej
vody.
3/ použitím súkromných studní po vykonaní veterinárnej, zdravotnej a hygienickej kontrole.

III. Organizácia núdzového zásobovania
1. Určenie výdajní pitnej vody
Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na
základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody:
Výdajňa č. 1 :

Kultúrny dom Lúčka, Lúčka 32,
kapacita - 125 obyvateľov,
forma - balená resp. cisternou,
harmonogram výdaja - podľa vyhlásenia miestnym rozhlasom.

2. Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:
Výdajňa č. 1 :

obyvatelia obce Lúčka
za výdaj zodpovedá - Anna Krigovská

3. Určenie zodpovedných zástupcov obce
a/ Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ :
Ľuboš tatranský, starosta obce.
b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody:
Ľuboš Tatranský, starosta obce.
4. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce.
Na území obce nepôsobia žiadne subjekty.
5. Obdobie núdzového zásobovania
Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví
obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhl. MŽP SR č.
259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom.
V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formu
dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.
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IV. Záväzné nariadenie obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov
Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z plánu
núdzového zásobovania obec uverejní záväzným nariadením obce, ktoré vyhlási miestnym
rozhlasom aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých v čase krízovej situácie.
V. Prílohy
V tejto časti obec uloží zmluvy, menovacie dekréty, zoznamy zásobovaných obyvateľov obce,
zoznam subjektov v obci, ktoré vykonávajú činnosť pre obyvateľstvo obce a druhopisy
dokumentácie výdajní pitnej vody.
Príloha č. 1

Prehľad minimálnej potreby pitnej vody
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v obci Lúčka
na prvé 3 dni núdzového stavu
a) množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou

subjekt
Výdajňa č. 1
Celkom:

počet
zásobovaných
osôb /
125
125

množstvo
pitnej vody
v 1. deň (l)
625
625

množstvo
pitnej vody
v 2. deň
625
625

množstvo množstvo
pitnej vody pitnej vody
v 3. deň
v nasl. dni
625
750
625
750

Pozn. *potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v §3 ods. 4 Vyhl. č. 259/2005 Z. z.
pre subjekty na úseku stravovania a pekárenskej výroby sa určí z množstva dennej produkcie stravných dávok
alebo požadovaného množstva pekárenských výrobkov

b) množstvo pitnej vody balenej á 5 l
subjekt
Výdajňa č. 1
Celkom:

počet
zásobovaných
osôb /
125
125

množstvo
balení
v 1. deň (ks)
625
625

množstvo
množstvo množstvo
balení
balení
balení
v 2. deň (ks) v 3. deň (ks) v nasl. dni
625
625
750
625
625
750

Pozn. Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou balenou je potrebné mať zmluvne zabezpečenú dodávku od
veľkoobchodu, predajne alebo iného dodávateľa.
Množstvo balení sa prepočíta podľa obsahu balenia.

* Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa vyhl.. č.259/2005 Z. z. je:
− 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac
na 3 dni po sebe nasledujúce dni.
− Pre organizácie zdravotníckeho zabezpečenia je núdzová potreba pitnej vody 30 litrov na lôžko
a deň alebo vo výške minimálnej potreby určenej na uchovanie zdravotníckeho zabezpečenia
− Subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré zabezpečujú chov hospodárskych zvierat, potrebu pitnej
vody na deň vykazujú v krízovom pláne celkovo za subjekt.
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Príloha č. 2

Prehľad o výdajniach pitnej vody
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v obci Lúčka
Výdajňa
Dislokácia
č.
1

Lúčka 32

Kapacita
Počet
zásobníka zásobovaných
pitnej vody osôb
125

Druh zásobníka/
1-stacionárny pevný,
2-mobilný(cisterna), Určená pre obyvateľstvo ulíc
3-skladací

2

1x CAS

Celej obce Lúčka

Poznámka: Určené množstvá sú pre prvé tri dni núdzového zásobovania
Objem zásobníka 1m3 ( 1000 litrov) je pre 200 obyvateľov
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Čas
Výdaj
vody
výdaja
zabezpečí
od-do
1600–2000 Obec Lúčka
hod.

Príloha č.: 3

PREHĽAD
o vydanej pitnej vode
dňa:........................................
Por. Meno
číslo Priezvisko

Bydlisko
ulica, č. domu

Množstvo
pitnej vody
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Podpis
prevzatia

